
 

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 

TRƯỜNG ĐẠI HỌC CẦN THƠ 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh Phúc 

 

ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN  

1. Tên học phần: ĐỊA LÝ KINH TẾ - XÃ HỘI THẾ GIỚI 1 

(Regional Geography I: The Human Geography of Asia, Africa 

and Latin America) 

- Mã số học phần: SP481 

- Số tín chỉ học phần: 3 tín chỉ  

- Số tiết học phần: 45 tiết lý thuyết và 90 tiết tự học. 

2. Đơn vị phụ trách học phần: 

- Bộ môn: Sư phạm Địa lí 

- Khoa: Sư phạm 

3. Điều kiện:  

- Điều kiện tiên quyết: Không 

- Điều kiện song hành: SP482 

Mục 

tiêu 
Nội dung mục tiêu 

CĐR 

CTĐT 

4.1 
- Kiến thức về ảnh hưởng của “xã hội học tri thức” và đặc điểm kinh 

tế - xã hội của Châu Phi, Châu Á và Mỹ Latin. 
2.1.3a 

4.2 
- Kỹ năng phân tích các vấn đề địa chính trị và an ninh phi truyền 

thống của các khu vực quan trọng và liên hệ với Việt Nam. 

2.2.1a 

4.3 - Kỹ năng phản biện và làm việc nhóm. 2.2.2b 

4.4 
- Tuân thủ nội quy học tập; 

- Thái độ cầu thị, lắng nghe góp ý và giúp đỡ bạn bè. 

2.3a 

2.3b 

 

5. Chuẩn đầu ra của học phần:  

CĐR 

HP 
Nội dung chuẩn đầu ra 

Mục 

tiêu 

CĐR 

CTĐT 

Kiến thức   

CO1 

- Trình bày sự ảnh hưởng của “xã hội học tri thức” và các 

nguồn lực phát triển kinh tế-xã hội của châu Á, châu Phi 

và Mỹ Latin và một số quốc gia tiêu biểu. 

4.1 2.1.3a 

Kỹ năng   



 

CĐR 

HP 
Nội dung chuẩn đầu ra 

Mục 

tiêu 

CĐR 

CTĐT 

CO2 
- Phân tích bản đồ để lý giải sự ảnh hưởng của các yếu tố 

địa lý đến thực trạng phát triển của một vùng lãnh thổ. 

4.2 2.2.1a 

CO3 

- Áp dụng các kiến thức về “xã hội học tri thức” và các 

nguồn lực kinh tế-xã hội để giải thích và đánh giá tác động 

của các vấn đề mới nổi của một khu vực/quốc gia cụ thể. 

4.3 2.2.2b 

Thái độ/Mức độ tự chủ và trách nhiệm   

CO4 
- Thực hiện nghiên túc các quy định học tập và có phát biểu 

đóng góp trong giờ học. 

4.4 2.3a 

CO5 
- Hoàn thành các yêu cầu tự học ở nhà; thảo luận và phản 

biện trên lớp. 

4.4 2.3b 

 

6. Mô tả tóm tắt nội dung học phần: 

Học phần Địa lý Kinh tế - Xã hội Thế giới 1 trang bị cho sinh viên kiến thức địa lý 

khu vực về châu Á, châu Phi và Mỹ Latin. Trọng tâm của học phần xoay quanh quan 

điểm “xã hội học tri thức” trong phân chia ranh giới địa chính trị của khu vực trên thế 

giới, để giúp sinh viên hiểu rõ vì sao các ranh giới này được hình thành và chúng ảnh 

hưởng thế nào đến vận mệnh và trình độ phát triển của của các quốc gia cho đến ngày 

nay. Bên cạnh đó, học phần còn cung cấp các hoạt động giúp sinh viên rèn luyện kỹ 

năng thu thập và phân tích thông tin về các khu vực và quốc gia trong giới hạn học phần, 

bao gồm các kỹ năng phân tích bản đồ, tư duy phản biện, thu thập dữ liệu trên các diễn 

đàn xuất bản uy tín và viết luận. 

 

7. Cấu trúc nội dung học phần: 

7.1. Lý thuyết 

 Nội dung Số tiết CĐR HP 

Chương 1 Địa lý khu vực 6 

CO1, CO2, 

CO4 

1.1. Địa lý khu vực  

1.2. Nghiên cứu khu vực  

1.3. Xã hội học tri thức  

1.4. Địa chính trị và liên hệ Việt Nam  

Chương 2 Thế giới: Sự phân chia và khác biệt về trình 

độ phát triển giữa các nhóm nước 

6 
CO1, CO2, 

CO4, CO5 

2.1. Sự phân chia thành các nhóm nước trên thế giới 

theo tự nhiên, địa-sinh học, địa chính trị và kinh 

tế 

 

2.2. Các thước đo trình độ phát triển và các đặc 

trưng tiêu biểu của các nhóm nước 

 



 

 Nội dung Số tiết CĐR HP 

Chương 3  Toàn cầu hóa, nền kinh tế tri thức và những 

vấn đề an ninh phi truyền thống 

6 CO3, CO4, 

CO5 

3.1. Toàn cầu hóa  

3.2.  Nền kinh tế tri thức  

3.3.  Khu vực hóa  

3.4. Những vấn đề an ninh toàn cầu  

Chương 4 Châu Á 12 CO1, CO2, 

CO4 4.1. Vị trí địa lý và điều kiện tự nhiên  

4.2. Lược sử văn minh châu Á: các nền văn minh, 

con đường tơ lụa, phát kiến địa lý - thuộc địa và 

phi thuộc địa hóa 

 

4.3. Kinh tế ở châu Á: tăng trưởng hay phát triển? 

các nền “kinh tế thần kỳ” và các tổ chức khu 

vực 

 

4.4. Đặc điểm dân cư, văn hóa và chính trị ở châu Á  

4.5. Cạnh tranh địa chính trị: Tây Á và Đông Nam Á  

4.6. Một số thách thức an ninh phi truyền thống  

Chương 5 Châu Phi 8 CO1 – 

CO4 5.1. Vị trí địa lý và điều kiện tự nhiên  

5.2. Các hình thái ranh giới và quốc gia  

5.3. Lược sử châu Phi: phát kiến địa lý - thuộc địa 

và phi thuộc địa hóa 

 

5.4. Kinh tế châu Phi  

5.5. Một số vấn đề xã hội và chính trị  

5.6. Một số thách thức an ninh phi truyền thống  

Chương 6 Châu Mỹ Latin 7 CO1, CO4, 

CO5 6.1. Vị trí địa lý và điều kiện tự nhiên  

6.2. Lược sử Mỹ Latin: các nền văn minh, phát kiến 

địa lý và di dân 

 

6.3. Kinh tế và hội nhập khu vực  

6.4. Một số vấn đề xã hội và chính trị  

6.5. Một số thách thức an ninh phi truyền thống  

8. Phương pháp giảng dạy: 

- Phương pháp thuyết trình 

- Phương pháp hội thảo lớp học 

- Phương pháp làm việc nhóm 

 

9. Nhiệm vụ của sinh viên: 

Sinh viên phải thực hiện các nhiệm vụ như sau: 



 

- Tham dự tối thiểu 80% số tiết học lý thuyết. 

- Thực hiện đầy đủ các bài tập nhóm và được đánh giá kết quả thực hiện. 

- Tham dự thi kết thúc học phần. 

- Chủ động tổ chức thực hiện giờ tự học. 

10. Đánh giá kết quả học tập của sinh viên: 

10.1. Cách đánh giá 

Sinh viên được đánh giá tích lũy học phần như sau: 

TT 
Điểm thành 

phần 
Quy định 

Trọng 

số 
CĐR HP 

1 Điểm chuyên cần -Tham dự tối thiểu 80% số tiết học; 

-Phát biểu ít nhất 2 lần được ghi 

nhận. 

10% CO4 

2 Điểm giữa kỳ -Hoàn thành đạt yêu cầu 1 bài luận cá 

nhân; 

-Hoàn thành đạt yêu cầu 1 bài báo 

cáo nhóm. 

30% CO1 – 

CO5 

3 Điểm thi kết 

thúc học phần 

- Thi tự luận 60% CO1 – 

CO3 

10.2. Cách tính điểm 

- Điểm đánh giá thành phần và điểm thi kết thúc học phần được chấm theo thang điểm 

10 (từ 0 đến 10), làm tròn đến một chữ số thập phân.  

- Điểm học phần là tổng điểm của tất cả các điểm đánh giá thành phần của học phần 

nhân với trọng số tương ứng. Điểm học phần theo thang điểm 10 làm tròn đến một 

chữ số thập phân, sau đó được quy đổi sang điểm chữ và điểm số theo thang điểm 4 

theo quy định về công tác học vụ của Trường.  

 

11. Tài liệu học tập:  

Thông tin về tài liệu 
Số đăng ký cá 

biệt 

[1] Giáo trình Địa lý Kinh tế - Xã hội Thế giới/Bùi Thị Hải 

Yến, NXB Giáo dục, Hà Nội, 2006. 

 330.9/Y603 

[2] Geography : Realms, regions, and concepts/ De Blij, Harm 

J., New York: J. Wiley, 1997. 

MON.057459 

[3] Contemporary world regional geography: Global 

connections, local voices / Michael Bradshaw ... [et al.] - 

Rev. ed. of: Contemporary world regional geography / 

Michael Bradshaw, George W. White, Joseph P. Dymond. 

c2004..- 910/ C761/CD.1 

AV.002439 

MOL.041444 

[4] Sự kiến tạo xã hội về thực tại : Khảo luận về xã hội học 

nhận thức/ Berger, Peter Ludwig, Hà Nội: Tri thức, 2015 

MOL.081867 

MON.055449 

 



 

12. Hướng dẫn sinh viên tự học: 

Tuần Nội dung 
Lý thuyết 

(tiết) 
Nhiệm vụ của sinh viên 

1-2 Chương 1 6 - Nghiên cứu tài liệu: [1], [4] 

- Phân tích bản đồ để nhận diện quan hệ 

tương tác giữa các khu vực và sự biến đổi 

các ranh giới địa chính trị; 

- Áp dụng “xã hội học tri thức” vào cuộc 

sống và giải quyết các bất đồng. 

3-4 Chương 2 6 - Nghiên cứu tài liệu [1], [2], [3] 

- Tìm hiểu và sử dụng các chỉ tiêu đo đạc 

trình độ phát triển giữa các nước; 

- Sử dụng bản đồ để xác định sự phân bố và 

giải thích đặc điểm phân bố của các nhóm 

nước; 

- Xác định trên bản đồ sự phân bố các đặc 

trưng tự nhiên, kinh tế-xã hội. 

5-6 Chương 3 6 - Nghiên cứu tài liệu [2], [3]  

- Thảo luận những thách thức của toàn cầu 

hóa đến Việt Nam; 

- Sử dụng khung năng lực hội nhập; 

- Nhận diện các vấn đề an ninh phi truyền 

thống ở Việt Nam và tác động đến bản thân.  

7-10 Chương 4 12 - Nghiên cứu tài liệu [1], [2], [3] 

- Xác định sự phân bố các nguồn lực trên 

bản đồ; 

- Phân tích được sự ảnh hưởng của vị trí 

địa lý đến thực trạng phát triển của một 

vùng lãnh thổ; 

-Giải thích được tác động của con người 

đến môi trường tự nhiên và phát triển bền 

vững. 

11-13 Chương 5 8 - Nghiên cứu tài liệu [1], [2], [3] 

- Xác định sự phân bố các nguồn lực trên 

bản đồ; 

- Phân tích được sự ảnh hưởng của vị trí 

địa lý đến thực trạng phát triển của một 

vùng lãnh thổ; 

-Giải thích được tác động của con người 

đến môi trường tự nhiên và phát triển bền 

vững. 

14-15 Chương 6 7 - Nghiên cứu tài liệu [1], [2], [3] 




